
 
 مقدمة اسم هللا الشھید: 

 
 اجبري النقوصات نفسك بالتعلق با#. 

 
 سأریكم آیاتي فال تستعجلوا  –مثال: انسان عجول 

 هللا القوي  –انسان ضعیف 
 

 اسم هللا الشھید: 
 الموصوف بالُمشاھدة 

 
 الشھادة: :الشھادة لغةً 

 
 أكمل الحضور  
 
  العلم . ١
 (والیقین ال یزال بالشك)  یقینال. ٢
 الرؤیة . ٣
 العَدل (ولیس بالظلم). ٤
 التَدبیر . ٥
 . القدرة ٦
 

	الشھادة لیس فیھا نقص، وشھادة غیر هللا ناقصة  -
	ال شھید اال هللا -

 
 شھادة المخلوقین ناقصة:

 یعتریھا السھو  .1
 الخطاء  .2
 الكذب .3
 الظلم  .4
 الھوى  .5
	یعتریھا الشك  .6

 



 
 الحسنى:شرح كتاب فقھ األسماء 

 
 وأما الشھید فقد تكرر في مواضع عدیدة من القرآن: 

 
ُ  َواْألَْرِض  السََّماَواتِ  ُمْلكُ  لَھُ  الَِّذي: ٩سورة البروج  َّxَشِھیدٌ  َشْيءٍ  كُلِّ  َعلَى َوا 

 
ال نعتقد في أي لحظة ان هللا و هللا عالم وشھید على ما حدث في ھذا الوقت -

	تعالى لم یكن حاضر في ھذا الموقف استغفر هللا 
عندما نمر في المصائب ونرى ظلم یجب أن نُحسن الظن با# تعالى  -

	ونؤمن أن هللا شھید على كل شيء 
 

 نَْفِسكَ  فَِمنْ  َسیِّئَةٍ  ِمنْ  أََصابَكَ  َوَما اxَِّ  فَِمنَ  َحَسنَةٍ  ِمنْ  أََصابَكَ  َما: ٧٩سورة النساء 
 َشِھیدًا ِباxَِّ  َوَكفَى َرسُوالً  ِللنَّاِس  َوأَْرَسْلنَاكَ 

 
	الحسنات تأتي من هللا لإلنسان باألسباب وھذا ھو اختبارنا في الدنیا -
	فنستغفر ونتوب الى هللا تعالىالمصائب والسیئات كلھا من أنفسنا  -
	الخیر # والشر ال یُنسب الى هللا  -
الناس  على لم فقط یوصل رسالة الى الناس ولیسلیھ وسالنبي صلى هللا ع -

	بشھید في ھذه الدنیا 
	وكفى با# شھیدا، كافیة شھادة هللا علیھم    -

 
اِبِئینَ  َھادُوا َوالَِّذینَ  آَمنُوا الَِّذینَ  ِإنَّ : ١٧سورة الحج   َواْلَمُجوسَ  َوالنََّصاَرى َوالصَّ

 َشِھیدٌ  َشْيءٍ  كُلِّ  َعلَى اxََّ  ِإنَّ  اْلِقیَاَمةِ  یَْومَ  بَْینَُھمْ  یَْفِصلُ  اxََّ  ِإنَّ  أَْشَركُوا َوالَِّذینَ 
 

هللا الشھید بقدرتھ وعلمھ وحضوره على كل ھذه األقوام یفصل بینھم یوم  -
	القیامة 

 
 َوَربَّكُمْ  َربِّي اxََّ  اْعبُدُوا أَنِ  ِبھِ  أََمْرتَِني َما ِإالَّ  لَُھمْ  قُْلتُ  َما: ١١٧سورة المائدة 

ا ِفیِھمْ  دُْمتُ  َما َشِھیدًا َعلَْیِھمْ  َوكُْنتُ  ِقیبَ  أَْنتَ  كُْنتَ  تََوفَّْیتَِني فَلَمَّ  َعلَى أَْنتَ وَ  َعلَْیِھمْ  الرَّ
 َشِھیدٌ  َشْيءٍ  كُلِّ 

	 الطمأنینة بأن هللا رقیب على كل أعمالنا ونیاتنا یعطینا  االسماإلیمان بھذا  -
 



 المعنى الشرعي: 
سمع جمیع األصوات یخفى علیھ شيء، المطلع على كل شيء الذي ال  .1

 خفیھا وجلیھا وأبصر جمیع الموجودات دقیقھا وجلیلھا 
 

(على وعلى عباده  (من أعمال الخیر الذي فعلوھا) الذي شھد لعباده .2
	األخطاء والذنوب) بما عملوا

 
	آثار اإلیمان بالشھید:

أو أظھر أعمالي ألن هللا ھو ال أحتاج أن أزكي نفسي وأنوي باللسان  -
	الشھید. 

	ُمراقبة هللا والخوف منھ ألن هللا ھو الشھید على أعمالنا ونیاتنا  -
ألنھ ھو الشھید الذي یشھد على أعمال عباده فیعطي منھم الحسنة بعشر  -

أضعافھا ومنھم من یعطیھم سبعة مئة ضعف ومنھم من یعطیھم أضعافا 
 مضاعفة 

	
 
	
 
 


